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Nemocnice v Kralupech znovu
otevírá pohotovost pro dospělé
BARBORA TESNEROVÁ

Kralupy nad Vltavou – Do-
spělí pacienti z Kralup a okolí,
kterým se o víkendu, v době,
kdy jsou ordinace jejich prak-
tických lékařů zavřené, udělá
špatně, už nebudou muset jez-
dit na pohotovost do Mělníka.
Kralupská nemocnice, již pro-
vozuje společnost RHG, totiž
opět po roce spouští provoz lé-
kařské pohotovostní služby.

Potvrdil to ředitel společ-

nosti Vladimír Matoušek s tím,
že lékaře, který je ošetří, na-
jdou pacienti v prvním patře
budovynemocnicevmístě,kde
se nacházela ordinace diabe-
tologie. Tu čeká stěhování.

„Pohotovost byla uzavřena
po loňské povodni. Tehdy ta-
ké město přestalo dotovat její
ztrátový provoz,“ připomněl
ředitel RHG. „Naše společ-
nost přitom za její zachování
vždy bojovala, opakovaně
jsme žádali Středočeský kraj

o dotaci na provoz,“ doplnil.
Lékařská pohotovostní

služba se v kralupské nemoc-
nici poprvé otevře už tuto so-

botu. Pacienty tam po uhraze-
ní devadesátikorunového re-
gulačního poplatku ošetří
každý víkend v době od osmi
do třinácti hodin. V ostatních
hodinách, ve všední dny a ve
svátky, které nepřipadnou na
sobotu či neděli, ale budou
muset lidé opět zamířit do
Mělníka.

„Pouze víkendový provoz je
způsoben malou finanční do-
tací a většinovým nezájmem
praktických lékařů v Kralu-

pech sloužit na pohotovosti,
přestože jim byly na podzim
loňského roku zrušeny odpo-
lední žurnály s odvoláním na
to, že v nemocnici je provozo-
vána lékařská pohotovostní
služba. Ta už přitom byla tou
dobou přerušená,“ vysvětlil
Vladimír Matoušek a připo-
mněl, že zákon o zdravotních
službách, na jehož základě je
lékařům vydávána registrace,
přitom ukládá povinnost
sloužit na pohotovosti. ...3

Dospělí pacienti budou
na pohotovosti ošetřeni
každý víkendmezi osmou
a třináctou hodinou.
V ostatní dny bude
pohotovost zavřená.

HORECKÁ ŠKOLA MÁ NOVOU MISS A GENTLEMANA ROKU

HORKYFEST. Letošní ročník oblíbené akce Střední odborné školy a středního odborného učiliště v Horkách nad Jizerou se opět vydařil. Návštěvníci sledovali budoucí
číšníky při běhu, prohlédli si svatební kytice, které uvázali budoucí zahradníci a nepřišli ani o spoustu povedených vystoupení. Foto: Deník/ Jiří Říha ...3,8

Závodu se zúčastnili
tři borci z Mělníka

Neratovice – Z šumavské
Kvildy až do Prahy za jeden ví-
kend. Tři sta padesát kilomet-
rů po silnici a zpevněných les-
ních cestách. Taková byla tra-
sa prvního ročníku štafetové-
ho závodu Vltava Run, které-
ho se zúčastnili také tři běžci
z Mělníka – Ctibor a Jan Ka-
čerovi a Václav Mráz. ...2

Aritmě stačily dvě
povedené akce

Praha – Dvě povedené gólové
akce jako přes kopírák, inka-
sované v sobotním utkání na
hřišti sestupem ohrožené
Aritmy ještě během prvního
poločasu a vždy od stejného
střelce, zatrhly divizním fot-
balistům Neratovic čtvrtou
výhru v řadě. Z Prahy se tak
vrátili s porážkou 0:2. ...22

Dobrá zpráva

pro Kralupské

Děti i dospělí si ve středu užijí
zábavný den s kralupskými
strážníky. Před sportovní ha-
lou na ně od devíti do sedm-
nácti hodin čekají nejrůznější
úkoly a soutěže na téma do-
prava a chování účastníků sil-
ničního provozu. Návštěvníci
si budou moci vyzkoušet si-
mulátor dopravní nehody ne-
bo brýle, které jim rozostří vi-
dění, jako kdyby byli opilí.
A připravena bude také střel-
ba na terč, skákací hrad nebo
třeba malířský koutek pro
nejmenší. (btk)

Mělnicko

Počasí

Za rvačkou v baru
byla žárlivost

Mělník – „Rvou se tady a do-
šlo i na krev,“ hlásila na tís-
ňovou linku mělnických
strážníků žena, která zrovna
byla v jednom z mělnických
barů. Bylo před šestou hodi-
nou ráno. Během pouhé mi-
nuty dorazili i strážníci a shá-
něli se po dvou chlapech z Měl-
níka, kteří se měli mlátit hla-
va nehlava. „Jeden z mužů měl
krvácející zranění v obličeji.
Hlídka vypjatou situaci uklid-
nila a zjistila, že ke rvačce do-
šlo kvůli žárlivosti,“ konsta-
toval strážník Petr Limprecht
a dodal, že si záležitost pře-
vzali mělničtí policisté. (jir)

Mělnické vinobraní
bude mít výstavu

Mělník – Výstavu zachycují-
cí historii i současnost Měl-
nického vinobraní chystá na
letošní září Mělnické kulturní
centrum. Svými fotografiemi
ze slavností vína, které se
v městě na soutoku Labe s Vl-
tavou konaly v posledních le-
tech, ji mohou obohatit i ama-
térští fotografové. Do konce
července mohou posílat sou-
bory nejvýš tří snímků na ad-
resu galerie@mekuc.cz. Do-
plnit je musejí svým jménem a
telefonním číslem. Vybrané
fotky, na jejichž autory čekají
ceny, představí výstava v ga-
lerii Ve Věži. (jir)

Sekáči s ostrými kosami se sejdou u Kroužku
JIŘÍ ŘÍHA

Kokořínsko – Na louce na-
proti mlýnu Kroužek v Koko-
řínském údolí se už v sobotu
setkají ženy i muži vybavení
kosami. Nepůjde však o mo-
derní motorové stoje, ale o kla-
sické kosy, se kterým si naši
předci dlouho vystačili.

Soutěž Sekáč roku, která se
dočká už třetího ročníku, má
ukázat, že stará kosa má
i v dnešní době svůj význam.
Říká to Galina Čermáková
z pořádající Místní akční sku-
piny Vyhlídky.

„Podle názoru odborníků
dokáže ten, kdo umí kosit, po-

sekat kosou stejnou výměru
jako motorovou kosou, navíc
bez hluku, spalin a zátěže pro
životní prostředí. Za význam-
né považujeme také připo-
mínku či oživení této doved-
nosti, která se postupem doby
z venkova vytrácí.“

Výkony soutěžících, kteří

se sejdou v sobotu 7. června ve
13 hodin u mlýna Kroužek, bu-
de hodnotit porota složená ze
členů Vyhlídek. Hodnotit bu-
dou čas, kvalitu pokosu a rov-
noměrnost s přihlédnutím
k věku účastníka.

Zájemci o účast na netra-
diční soutěži se mohou
přihlásit do 5. června telefo-
nicky na číslech 316 602 957,
724 068 686, 606 787 716, nebo
elektronicky na adrese:
info @vyhlidky.cz.

„Vždy máme navíc připra-
vených několik ploch, takže je
to výzva i pro náhodné ko-
lemjdoucí,“ připomněla Gali-
na Čermáková.

Soutěž Sekáč rokumá
ukázat, že stará kosa,
s níž už před stovkami
let sekali naši předkové,
má i v dnešní době stále
svůj význam.

Chtěl jen těsnění do
kanystru na benzin

Mělník – Těsnění hrdla ka-
nystru na pohonné hmoty
zřejmě neplnilo už svou funk-
ci, a tak si muž hlavního měs-
ta zajel do Mělníka pro nové.
V prodejně v Bezručově ulici
měli ovšem jen celý kanystr za
119 korun. Šetřivý zákazník
proto z kanystru odmontoval
jen poutko uzávěru a těsnění.
To strčil do kapsy a chtěl z ob-
chodu zmizet bez placení. Zlo-
děje ale zastavil pracovník os-
trahy a na pomoc si zavolal
mělnické strážníky. Těm se
muž přiznal a na oplátku od
nich vyfasoval blokovou po-
kutu. (jir)

Jogurty a sýry?
Lidé na nich šetří
Spotřeba stagnuje.
Kvůli růstu cen ...13

Moje peníze

Hesla, kódy
a antiviry patří
i do mobilu ...uvnitř

VpražskémKlementinu byla tento
den naměřena nejvyšší teplota
v roce 19001 (31,6 °C) a nejnižší
v roce 1928 (4,6 °C).
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KEŘÍKOVÁ 
RAJČATA

1 kg 
původ: Holandsko

Nabídka zboží platí do 4. 6. 2014 
nebo do vyprodání zásob.
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PONDĚLÍ  2. ČERVNA 2014 - ČÍSLO 127 CENA 15 KČ
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